ALMELO CITY CUP 2016

ALMELO CITY CUP
Op 18-19 en 20 mei 2016 zult u kunnen meemaken dat er in Almelo wat te doen is.

Meer dan alleen voetbal
Drie dagen een Internationaal WALKING FOOTBALL toernooi met
circa 30 teams uit verschillende landen. Drie dagen sporten,
relaxen, heerlijk eten en feesten in Almelo. U zult er geen spijt van
krijgen.

Wij bieden u niet alleen
voetbal, maar ook een
stadsbezoek en een geheel
verzorgd All Inclusive
arrangement aan in een
topaccommodatie met een
gezamenlijke feestavond
en live muziek.
Interesse?
Meldt u zich snel aan door het BIJGEVOEGDE inschrijfformulier
in te vullen en te mailen naar Almelocitycup@gmail.com. Via
onze website almelocitycup.weebly.com kunt u eveneens
inschrijven.
VOL IS VOL

-

U verblijft in Hotel
Preston Palace
www.prestonpalace.nl

-

U speelt in één van de
modernste stadions van
nederland.
Eredivisieclub Heracles
is onze gastheer. Zie
www.heracles.nl.

-

Tijdens een stadstour
door Almelo ontdekt u
het veelzijdige,
gastvrije Twente.

-

Gedurende het toernooi
is er een transferdienst
tussen Hotel – Stad en
Stadion.

Het dagprogramma ziet er als volgt uit:
Woensdag; 18 mei
15:00 – 20:00 uur: Inchecken in hotel Preston Palace
Nadat u uw koffers op de kamer hebt gebracht kunt u
al heerlijk ontspannen in het zwembad, de biljartzaal
of onder het genot van een drankje op één van de
vele out- of indoor terrassen. Alvorens wij u s’avonds
officieel welkom heten en kennis laten maken met uw
teambegeleider, kunt u op een ontspannen manier
gebruik maken van de diverse buffetten. Na het
officiële gedeelte bent u weer vrij om te genieten in
Preston Palace.
Donderdag; 19 mei
Nadat u van een uitstekend ontbijtbuffet hebt kunnen
genieten starten we met het voetbaltoernooi in het
Heracles stadion. Tevens laten wij u op deze dag
kennis maken met Almelo.
Wij zorgen dat iedereen weer tijdig terug is in de
hotelaccommodatie waar u wederom kunt genieten
van alle faciliteiten. s ‘Avonds wordt er een gezellige
avond met live muziek georganiseerd voor alle
deelnemers en eventuele partners.
Vrijdag;

Nullam ac ipsum gravida
sem placerat suscipit.
Uw vereniging/team kan hier bij zijn.
Naast de All inclusive
arrangementskosten hoeft u slechts
€25,00 inschrijfkosten per team te
betalen.

20 mei
Na een goede nachtrust en wederom een uitstekend
ontbijtbuffet zal deze dag volledig in het teken staan
van walking football. Rond de klok van 16.00 uur zal
de prijsuitreiking plaatsvinden.

Wij stellen het bijzonder op prijs dat ook partners van de deelnemers
meekomen naar het eerste internationale Walking Football Toernooi. Ook zij
zullen kunnen genieten van 3 dagen ‘Almelocitycup’

.

De arrangementskosten voor deze geheel
verzorgde 3 daagse zijn slechts €189,00
pp. Indien u slechts van 1 overnachting
wilt genieten (19 op 20 mei) dan kunnen
wij u dit aanbieden voor €115,00 pp. (obv
2 pers. kamer)
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•

optioneel: 1 persoonskamer (toeslag)

•

extra overnachting (op aanvraag)

Hotel Arrangement
Het volgende is inclusief tijdens uw
verblijf:
• Hotelkamer voorzien van douche,
toilet, telefoon, draadloos internet
(WIFI) en TV.
• Uitgebreid ontbijt-, lunch- en
dinerbuffet
• Koffie, thee, gebak, luxe koeken in
de koffiecorner
• Alle consumpties. Zowel binnen- als
buitenlands gedistilleerd. Dus ook
uw likeurtje bij de koffie!
• Centrale bar dagelijks vanaf 10.00
uur geopend voor consumpties
• Diverse sfeervolle kroegjes in de
barstraat
• Spelfaciliteiten, zoals bowlen,
midgetgolf, snooker en biljart
• Toegang tot de indoor-kermis
• Toegang tot de bioscoop (elke
avond filmvoorstelling)
• Toegang tot het zwem- en
saunaparadijs met whirlpools,
stoombad en zonnehemels (09.00 22.00 uur geopend)
• Avondentertainment zoals livemuziek, drive-in show en/of karaoke
• Gratis parkeren op het terrein van
Preston Palace

“Pellentesque eget
mauris et magna
sollicitudin lacinia.
Duis lectus?”

Verblijf in het
Preston Palace
Preston Palace is een populair allinclusive hotel en uitgaanscentrum in
Twente. Uniek in alle opzichten.
Laat u aangenaam verrassen.
Veelzijdig en verrassend
Preston Palace is een veelzijdig en
verrassend allinclusive hotel en
uitgaanscentrum met talloze
mogelijkheden. Er is een zwem- en
saunaparadijs, een indoor-kermis, een
uitgaanscentrum met diverse faciliteiten
voor spel en ontspanning, een feestzaal
met elke avond live muziek, en een
bioscoop. Ook zijn er diverse restaurants,
barretjes en een koffiecorner, waar een
ruim aanbod aan culinaire heerlijkheden
geserveerd wordt.

Uw hotelarrangement begint op de aankomstdag om 15.00
uur en eindigt op de vertrekdag om 11.00 uur.
U leest het al, een verblijf in Preston Palace is dus echt all-in!
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ALMELO
Ontdek het veelzijdige, gastvrije Twente tijdens uw
verblijf. Ervaar dat u meer dan welkom bent!

ALMELO, altijd wat te doen.
Almelo, een stad met veel gezichten en een stad met
karakter. Een tikkeltje eigenzinnig, gesierd met de
Twentse nuchterheid en zeer gastvrij. Almelo is een
bijzondere mengeling van oud en nieuw. De gemeente
Almelo heeft met de kernen Aadorp, Bornerbroek en
Mariaparochie (gedeeltelijk) 72.300 inwoners. De
gemeente maakt deel uit van de regio Twente.

Lust voor het oog
Almelo was ooit het bloeiend centrum van de Twentse
textielindustrie. Talloze oude panden zijn bewaard
gebleven en herinneren aan de tijd waarin de textielstad
het hart vormde van de industriële ontwikkeling langs de
Overijsselse kanalen.
Tijdens de eerste toernooidag zullen wij u kort een inkijkje
geven van de stad.

HERACLES
Heracles is één van de oudere
voetbalclubs in Nederland. Opgericht
op 3 mei 1903. De club is vernoemd
naar de Griekse halfgod Herakles. Na
vele jaren op het tweede profniveau te
hebben gespeeld is de club de laatste 10
jaar weer actief en succesvol op het
hoogste niveau in Nederland. De
Eredivisie. Heracles is in het verleden
twee keer landskampioen geweest: in
1927 en 1941. In het seizoen
2011/2012 bereikten ze de bekerfinale.
Met meer dan honderd bussen trokken
de supporters van Almelo naar de
Rotterdamse Kuip. Helaas ging de
finale verloren.
Het stadion van Heracles kende tot einde
seizoen 2014/2015 een capaciteit van
8300 toeschouwers. In 2007 is Heracles
met een inventarisatie over de
toekomstplannen van het stadion gestart.
Begin 2014 is het nieuwe plan: een tweede
ring, meer skyboxen en een algehele
modernisering van het stadion
gepresenteerd. Het project kreeg de naam:
VERNIEUWBOUW. Bij de
eerste thuiswedstrijd van het seizoen
2015/2016 is het totaal vernieuwde
stadion met een capaciteit van
13.000 toeschouwers geopend. Het is een
lust en een eer om in dit stadion te mogen
spelen. Voor meer informatie over de
profclub Heracles verwijzen wij u graag
naar www.Heracles.nl.

Voor meer informatie: http://www.uitinalmelo.nl/
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Walking Football regels
Fairplay en plezier draagt Walking
Football hoog in het vaandel. Deze
spelvorm hanteert in grote lijnen
dezelfde regels als in het reguliere
voetbal, met een aantal
uitzonderingen. Zo mag men
bijvoorbeeld niet rennen, er is geen
buitenspel en er zijn geen keepers.
Niet rennen houdt in dat er altijd
één voet aan de grond blijft. In een
notendop zijn dit de te hanteren
basisregels:
1. Rennen:
Het rennen met en zonder bal is niet
toegestaan. Rennen wordt bestraft
met een indirecte vrije trap op de
positie waar de speler is gaan
rennen.
2. Sliding:
Het maken van slidings is niet
toegestaan.
3. Intrap:
Indien de bal de zijlijn of achterlijn
is gepasseerd de bal met de voet
weer het spel inbrengen. Dit kan
door intrappen of indribbelen. De
afstand van de tegenstander
bedraagt minimaal 3 meter.
4. Spelbegin:
De aftrap begint of wordt na een
doelpunt hervat in het midden van

het speelveld. De tegenpartij moet
een afstand van minimaal 3 meter
in acht nemen.
5. Buitenspel:
Is niet van toepassing
6. Bal boven heuphoogte:
De bal mag niet boven heuphoogte
worden gespeeld.
7. Vrije trap:
Een vrije trap te allen tijde indirect.
Afstand van de tegenstander
bedraagt min. 3 meter.
8. Hoekschoppen:
Hoekschoppen worden vanaf de
hoekpunten genomen.
9. Duwen?
Het is niet toegestaan om
tegenstanders in de rug te duwen,
schouderduw is ook niet
toegestaan.
10. Scoren:
Er mag niet worden gescoord vanaf
eigen helft.
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Organisatie
Sinds augustus 2014 kan bij Heracles Almelo aan Walking
Football worden deelgenomen.
Inmiddels zijn er wekelijks ongeveer 30 voetballiefhebbers
actief. Deze groep heeft veel spirit in en buiten het veld.
Om alles blijvend goed te organiseren is een eigen
Stichting opgericht onder de naam GOLD STARS
HERACLES.
De initiatiefnemers voor deze Stichting hebben samen met
Coach Jeroen Burghout (directeur JB Sport &
Consultancy) gemeend om het internationaal WALKING
FOOTBALL TOERNOOI, onder de naam ALMELO
CITY CUP te organiseren.

ALMELO CITY CUP
Lorem Ipsum Dolor

almelocitycup@gmail.com

[Street Address]
[City], [State][Postal Code]

+31 (0) 6 46 193 224 (Jeroen Burghout)

www.almelocitycup.weebly.com
www.facebook.com/almelocitycup
[Recipient]
Address Line 1
Address Line 2
Address Line 3
Address Line 4

